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JOJJE WADENIUS & CLEO BANDET  /  QUILTY  /  EXLO  /  DAKOTA SEA RIDERS  

 WERMLAND OPERA   /  ADAM & MICKE  /  BONES FOR KEYS  /   TUPPLURARNAS STORBAND  /  PETER POP

CON BRIO MED AMANDA & TONY   /  RIKARD OHLIN MED BAND  /   BÄCKMANS  /  ÅRJÄNGS MUSIKSKOLA

Se programmet direkt i din mobil
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SE PROGRAMÖVERSIKT PÅ BAKSIDAN



ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS IGEN!
När Allsköns musik avslutades år 2019 var framtiden osäker.  
Trots mindre resurser än tidigare fanns viljan att driva det populära 
och omtyckta arrangemanget vidare, men som bekant satte  
pandemin stopp för det. Men, nu är vi tillbaka för att tillsammans 
med våra medarrangörer återigen skapa en härlig musikfest!

Sedan starten för 15 år sen har Allsköns präglats av ett lokalt fokus. 
Alla medverkande har haft en koppling till Årjängs kommun och 
inte sällan varit fostrade i vår lokala musikskola. Vi vill fortsätta att 
värna om den aldrig sinande källa till musikglädje som finns här 
och det uppskattade koncept som Allsköns varit under alla dessa 
år. Men samtidigt bjuda in nya band, artister och medarrangörer för 
att kunna utvecklas och leva vidare. Nytt för i år är att vi på torget i 
Töcksfors och på trollbrickan i Årjäng kommer att ha en musik- och 
familjeföreställning. Det blir kul att erbjuda något mer för våra barn 
och unga.

Som tidigare kommer det finnas möjlighet för de boende på  
kommunens äldreboenden att njuta av härlig underhållning på 
plats och i vanlig ordning blir det även en stor bredd av  
musikframträdanden runt om i kommunen. Framtiden ser ljus ut 
för Allsköns musik och förhoppningsvis kommer dess toner höras i 
minst 15 år till. 

Stefan Sköld
Kultur- och Fritidschef, Årjängs kommun



EXLOJOJJE & CLEO BANDET

George ”Jojje” Wadenius 
är bland annat känd som 
gitarrist, kompositör och 
musikproducent. Under 
sin långa och framgångs-
rika karriär har han inte 
bara spelat i band som 
Made in Sweden, Solar 
Plexus och Blood, Sweat 
& Tears, utan även  
skrivit och framfört en 

Jojje Wadenius kommer under Allsköns musik att 
uppträda tillsammans med Cleo bandet. 
Det blir deras unika blandning av funk och melodisk 
fusion, men också några inslag av jazz och blues. 

hel del musik för barn. 
Dessutom har han med-
verkat på inspelningar 
med Cornelis Vreeswijk, 
Siw Malmkvist och Pugh 
Rogerfeldt, samt gjort en 
lång rad andra samar-
beten. 2014 medverkade 
han på Cleo bandets skiva 
Cleo2 och ett par år senar 
på Cleo with friends. Det 

är framför allt låtar från 
dessa skivor som kom-
mer spelas under Allsköns 
musik, men även lite nytt. 
Cleo bandet beststår av 
Jesper Nordenström på 
keyboard, Lars ”Larry” 
Danielsson på bas och 
Per Lindvall bakom 
trummorna. 

FREDAG 26/8 19:00
SILBODALS KYRKA

ENTRÉ: 150 KR

Foto: M
ikael Lindqvist



EXLOJOJJE & CLEO BANDET
Maffiga synthljud blandat med tät stämsång och tjocka 
gitarriff som påminner om 80-talet. Detta blandas med 
en känsla av rymd och storhet för låtarna, samt en explo-
siv dynamik som skapar en egen atmosfär.

Inspirerade av 80-tals rock 
och artisterna Journey, 
Europe och TOTO har 
EXLO skapat sitt eget 
sound. 2020 släppte de 
sitt debutalbum Traveling 
Towards the Sun som 
sedan släppet streamats 
över 63 000 gånger på 
Spotify. Bandet har 
funnits sedan 2010, då 

under namnet LILL, och 
har bland annat spelat 
runt om i Sverige, Norge 
och i en av Bingolottos 
livesändningar. EXLO 
består av ungdomar i 
åldrarna 19-21 år och 
startades av grundaren 
Linnea Waljestål när hon 
bara var 9 år gammal. 
Under åren har antalet 

medlemmar fyllts på 
och idag består bandet 
av Linnea Waljestål på 
trummor och leadsång, 
Ellinor Bergkvist på synth 
och kör, Liv Haglund på 
bas och kör, Oliver Lee på 
gitarr, slagverk och kör, 
samt Nathapat Ketmai på 
gitarr och kör.



WERMLAND OPERAQUILTY
Quilty kommer bjuda på ett saltstänkt och tjärdoftande 
konsertprogram av irländska och skotska folkvisor med 
Atlanten som fond. 

Bandet är enligt många 
ett av Nordens bästa band 
inom irländsk folkmusik, 
kanske på grund av deras 
unika sätt att tolka 
musiken och skapa sitt 
helt egna sound.  Detta 
har inte bara resultrat i att 
de snart kan fira 30-årsju-
bileum, utan också i att de 
år 2020 blev nominerade 

till Årets Band på Folk 
& Världsmusikgalan. 
Quilty består av Dag 
Westling på sång, gitarr, 
5 string banjo och tin 
whisle, Gideon Andersson 
på bouzouki, bodhran, 
mandolin och sång, 
Esbjörn Hazelius på 
fiol, sång och gitarr, 
samt Staffan Lindfors 

på kontrabas och sång. 
Under deras framträdande 
kan man förvänta sig Sea 
shanties, emigrantvisor, 
kärleksballader och sång-
er om storslagna även-
tyr till havs. Var beredd 
på klangfylld stämsång, 
svängiga reels, jigs, horn-
pipes, smäktande känslor 
och drastisk humor.

FREDAG 26/8 21:00
HOTELL ÅRJÄNG
ENTRÉ: 250 KR

Foto: Rita M
ichelsson 

”Ett av Nordens bästa band 
inom irländsk folkmusik”



WERMLAND OPERA

Wermland Opera förser 
årligen oss värmlänning-
arna med förstklassig 
underhållning i form av 
musikal-, opera- och 
orkesterföreställningar. 
I höst är de bland annat 
aktuella med Sverige-

Under Allsköns kommer Wermland Operas orkester 
tillsammans med instrumentalsolister att framföra 
deras turnéprogram, Sensommarstämning. 

premiären av Titanic 
the musical, Sagan om 
Miranda Filip och 
trollkarlen samt Stora 
konsertserien 2022/2023. 
I orkestern spelar drygt 
trettio personer på en lång 
rad olika instrument. 

Man kan bland annat höra 
violin, cello, slagverk, 
kontrabas och flöjt. 
Under framträdandet i 
Holmedals kyrka leds 
orkestern av dirigenten 
Daniela Musca. 

LÖRDAG 27/8 16:00
HOLMEDALS KYRKA
ENTRÉ: 150 KR



PETER POP

Peter Pop är en komposi-
tör, artist och musikpro-
ducent som vill levererar 
en glad och sprudlande 
konsertupplevelse 
tillsammans med 
publiken. Han har även ett 
brinnande engagemang 
för anti-mobbing och 

Peter Pop vill involvera publiken så mycket det går och 
hans energifyllda show engagerar utan tvekan hela 
familjen. Humor och skratt blandas med viktiga budskap 
för både stora och små. 

Musikskolan vill erbjuda alla barn möjligheten att 
sjunga eller spela instrument. De undervisar därför  
i musik genom att bland annat besöka kommunens  
olika skolor och erbjuda barn möjligheten att spela  
i en orkester. 

vikten av att vi bryr oss 
om varandra. Detta är 
därför ett genomgående 
tema i showen, men det 
blandas även med 
härliga humorlåtar och 
knasiga infall. Förvänta 
dig bra musik och 
mycket skratt!

Under Allsköns musik uppträder blåsorkestern, barnkö-
ren, fiolgruppen och enskilda elever i Årjäng, samt fiol-
grupper, gitarrgrupper och enskilda elever i Töcksfors. 

MUSIKSKOLAN

LÖRDAG 27 /8 14:00
ÅRJÄNGSTROLLET, ÅRJÄNG
SÖNDAG 28/8 KL.14.00
TORGSCENEN, TÖCKSFORS
FRI ENTRÉ



TUPPLURARNA STORBAND

Under 40 års tid har 
musikintresserade na-
turvetare och teknologer 
sammastrålat i studentor-
kestern Tupplurarna. 
I orkestern är alla 
välkommna, så  länge man 
har ett instrument eller 
sångröst, spelentusiasm 

Tupplurarna är en studentorkester från Uppsala som 
spelar storbandsjazz och swing. De är lätta att kän-
na igen eftersom de ofta bär sina brungula, hemsydda 
manchesterkavajer. 

och ett glatt humör.
Tupplurarna spelar på allt 
från bröllop och baler till 
torg och gator. De tvekar 
aldrig när ett tillfälle ges 
att sprida härlig musik-
glädje och deras svängig 
storbandsjazz passa ut-
märkt att dansa till.

MUSIKSKOLAN RIKARD OHLIN

Bandet består av Rikard Ohlin på sång och  
stränginstrument, Roger Lindström på gitarr,  
Sofia Åhström på durspel, Göran Nilsson på bas  
och Kent Karlsson på trummor.

När Rikard Ohlin med band uppträder under Allsköns 
kommer publiken att bjudas på en blandning av  
irländskfolkmusik och country/bluegrass.

Foto: Kerstin H
erm

ansson Löfgren 

LÖRDAG 27 /8 19:00
SILLERUDS KYRKA

ENTRÉ: 150 KR



ADAM & MICKE
Duon består av Micke Öst Nilsson på gitarr och 
sång och Adam Fresk på leadsång och keyboard.  

BONES FOR KEYS

Bandet består av: 
Peter Karlberg på sång,  
klaviatur och gitarr
Paul Bärjed på trummor 
Fredrik Karlberg på bas  
David Albinsson på gitarr.

Det blir bred blandning med låtar av bland annat Elvis, 
Def Leppard, Bruce Springsteen och Veronica Maggio. 

Bones For Keys kommer att spela en stor variation av låtar, 
allt från tung rock till blues.

LÖRDAG 27/8 21.00
KROGERIET
FRI ENTRÉ

LÖRDAG 27/8 21:00
HOTELL ÅRJÄNG
FRI ENTRÉ



Det blir visor, 50 - 60 tal, dansbandslåtar och country.  
Publiken kan även förvänta sig många härliga duetter. 

Orkestern består av:  
Iréne Falk på sång och gitarr
Gudmar Ohlsson på sång och gitarr 
Ingvar Heed på bas 
Jan Bäckman på sång, gitarr och trummor

Bäckmans kommer under sina framträdanden att  
bjuda på en blandning med allt från Sven Ingvars till  
Bellamy Brothers. 

ADAM & MICKE BÄCKMANS
LÖRDAG 27 /8 10:00
KVARNÅSEN, ÅRJÄNG

LÖRDAG 27 /8 15:00 
SOLGÅRDEN, TÖCKSFORS
FRI ENTRÉ

Foto: Lars Brander 



DAKOTA SEA RIDERS

Med handplockade 
bandmedlemmarna 
från den värmländska 
rockscenen och band som 
Perry and The Travellers, 
Deadly spirits, Möra Pär, 
Starboys och Lykantropi 
bildar Dakota Sea Riders 
en riktig supergrupp. 

Dakota Sea Riders musik flirtar med den ameri-
kanska folkscenen och blandar upp det hela med 
nordisk indie, hela tiden med de personliga  
texterna i fokus. Musiken är i grunden akustisk 
och organisk, men med elektrifierad potent  
rockorkester som ackompanjemang.

Tillsammans har de bland 
annat spelat med Israel 
Nash på Nöjesfabriken i 
Karlstad och på Folk & 
Rock festivalen i Segmon.

Dakota Sea Riders 
medlemmar har tidigare  
varierat efter årstid och  
intresse, men är sedan  

sommaren 2016 en fast 
grupp bestående av 
Henrik Strömberg på 
trummor, Tim Flinth på 
bas, Anders Persson på 
sång och gitarr, My Sohlin 
på sång, Andreas Sjögren 
på pedasteel och elgitarr, 
samt riksspelkvinnan 
Maria Larsson på fiol.

SÖNDAG 28/816:00
VÄSTRA FÅGELVIKS KYRKA
ENTRÉ: 150 KR



Det blir härliga tolkningar av klassiska Evert Taube-sånger och lite 
modernare hits från Darin när Con brio-kören och Amanda och Tony 
tar ton.  

Framträdandet är en del av avslutningen på Allsköns Musik 2022 
och kommer äga rum i den vackra kyrkan vid Foxens strand i västra 
Fågelvik. 

CON BRIO MED AMANDA & TONYDAKOTA SEA RIDERS
Con brio-kören kommer under Allsköns att  
uppträda tillsammans med Amanda Torell och 
Tony Nilsson.

Foto: Lars Brander 

Finalföreställning för Allsköns 
musik 2022 - tack för i år!



TUSEN TACK
TILL VÅRA SPONSORER 
SOM MÖJLIGGÖR 
ALLSKÖNS MUSIK 

Nordmarkens Pastorat





 � Årjängs Kommunala Musikskola

 � Nordmarkens Pastorat

PROGRAM

 � Kultur och Fritid Årjäng

 � Hotell Årjäng

Betalning med kontanter och swish funkar på alla evenemangsplatser

FREDAG 26 AUGUSTI
19:00 Silbodals kyrka  Jojje Wadenius & Cleo bandet    Entré 150kr
    EXLO

21:00 Hotell Årjäng   Quilty Entré 250kr

LÖRDAG 27 AUGUSTI
10:00  Kvarnåsen, Årjäng  Bäckmans  Fri entré
14:00 ÅrjängsTrollet, Årjäng  Peter Pop  Fri entré
    Musikskolan

15:00 Solgården, Töcksfors  Bäckmans  Fri entré
16:00 Holmedals kyrka  Wermland opera  Entré 150kr
19:00 Silleruds kyrka   Tupplurarna storband Fri entré
    Rikard Ohlin med band

21:00 Hotell Årjäng   Adam & Micke  Fri entré
21:00 Krogeriet    Bones for Keyes  Fri entré

SÖNDAG 28 AUGUSTI
14:00 Torgscenen Töcksfors   Peter Pop   Fri entré
    Musikskolan

16:00 Västra Fågelviks kyrka  Dakota Sea Riders   Entré 150kr
    Con Brio med Amanda och Tony
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