
9-11 AUGUSTI
2019

ÅRJÄNG

Scanna koden för att se
programmet direkt i din mobil www.arjang.se/allskonsmusik 

RIKARD OHLIN BAND

TOP CATS

JANNE HEA

DEERSLAYER

SJÖSTRÖM & GULLÖ

STORE NORSKE SEEGER SESSIONS
MUSIKALEN "RESAN GÅR VIDARE"

FLAUGUISSIMO DUO

ÅRJÄNGS MUSIKSKOLA

ANNALENA PERSSON

RIGMOR & MATTIAS

BONES FOR KEYS



9-11 AUGUSTI
2019

Fotograf: Christer Lönnroth



13 år med Allsköns Musik
Allsköns Musik startade 2007 efter min semesterresa i Frankrike där jag fick idén till 
en musikfestival i Årjäng. Grundtanken var att uppmärksamma vad den kommunala 
musikskolan betyder för oss. Men utan alla medverkande goda krafter hade det inte 
blivit något.

Flera arrangerande föreningar ställer upp med personal som arbetar ideellt för att 
vi ska kunna erbjuda bra musikunderhållning under några dagar. Vi hade heller inte 
kunnat fortsätta om inte första årets artister hade ställt upp utan någon annan
ersättning än för resor. Det var deras sätt att bjuda tillbaks till oss det de hade fått 
med sig ifrån musikskolan. Och tänk vilka artister vi har haft! Allt ifrån de som nyss 
börjat spela till de som är etablerade artister ute i Europa.

Men nu går både jag och Allsköns Musik i pension och efter oss kommer det något 
nytt både på tjänsten och inom musiken. Något nytt inom musikunderhållningen blir 
det och det kommer ni troligen att få se redan nästa år.

Men nu blir det en Grande Finale med mycket bra underhållning. Jag nämner inte 
något för allt är bra. Men kommer ni på festivalen så kommer ni att få se både lokalt 
och internationellt kända artister.
Vi ses!

Owe Lindström
Kultur- och Fritidschef
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FLAUGUISSIMO DUOÅRJÄNGS MUSIKSKOLA

Musikskolan bjuder på lunchmusik på 
restaurang Travmuseet
Musikskolans elever bjuder på härlig, aptitretande musik till fredagslunchen.
Fri entré.

Arr: Årjängs kommunala musikskola

Invigning av Allsköns Musik 2019 
i Silbodals kyrka
Flauguissimo Duo med Johan Löfving (gitarr) och Yu-Wei Hu (flöjt).
Skivaktuella Flauguissimo Duo bjuder in till ett intimt möte med elegant och känslig
kammarmusik från sjutton- och artonhundratalet. Med den unika klangen från 
tidstrogna instrument andas de nytt liv i en färgstark repertoar. Med sina nyskapande 
program och direkta publikkontakt har Flauguissimo Duo etablerat sig som en av de 
mest framstående yngre ensemblerna i sitt slag.

Förutom framträdanden som duo ger de regelbundna konserter i olika konstellatio-
ner med alltifrån barocka triosonater och orkesterverk från den tidiga klassicismen till
uruppföranden av nya verk.

Rigmor Gustafsson och Mattias von Wachenfeldt. I det musikaliska mötet med de 
värmlandsbördiga artisterna jazzsångerskan Rigmor Gustafsson och konsertgitar-
risten Mattias von Wachenfeldt får vi ta del av ett personligt urval sånger med unika 
arrangemang för klassisk gitarr.

Rigmor Gustafsson är unik på den svenska jazzscenen. Hennes senaste fyra album
har samtliga sålt guld. Ett enastående facit som värmländska Rigmor är alldeles 
ensam om. I februari 2019 släpptes hennes nya album ”Come Home”.

Mattias Von Wachenfeldt har arbetat som frilansmusiker sedan 1997, främst som solist
men också som kammarmusiker. Mattias konserterar regelbundet bland annat på 
Sveriges stora scener såsom Berwaldhallen, Gustav III:s Teater på Gripsholms slott, 
Riddarholmskyrkan, Skansen, Nationalmuseum, Wasateatern och på Kungliga slottet.
Mattias har även turnerat runt om i Skandinavien, Marocko, Grekland, Cypern och 
Storbritannien, både som kammarmusiker och solist.

Arr: Silbodals församling
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Deerslayer och Top Cats på Årjängs Båtmagasin
 
Deerslayer och Top Cats, räkna med en fullsatt fredagskväll!

Deerslayer bildades våren 2017 i Töcksfors av fyra medlemmar som alla spelat med 
varandra i olika konstellationer genom åren. Nedstämda och mörka tongångar 
kontrasteras av ljus sång vilket skapar en intressant symbios av ljus och mörker. EP:n 
”Priestess Awakens” släpptes nyligen på Spotify, Apple Music och liknande 
streamingtjänster.

Top Cats
Det populära Torsbybandet bjuder på modern rockabilly med fullt ös och energi.
De förenar en melodiös popkänsla med klassisk rock’n’roll och rockabilly. Sedan 
2001 har Top Cats pumpat in nytt blod I landets rock´n´roll-scener. Trots snart två 
decennier i rockmusikens tjänst så fortsätter bandet att skriva nya spännande kapitel 
i framgångssagan Top Cats, vi kunde till exempel se dom i juryn till TV4:s ”Stjärnornas 
Stjärna”.

Servering av mat och dryck, öl- och vinrättigheter. Åldersgräns 18 år.
Under 18 år i målsmans nyktra sällskap. 
Begränsat antal platser.

Arr: Årjängs Båtsällskap och Årjängs Folkets Hus förening

FREDAG 9 AUGUSTI

kl. 21.00
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Fotograf: Per Kristiansen

Entrépriser

på baksidan.

Kontant, kort eller 

Swish funkar på 

alla evenemang.



Silleruds Kyrka
Annalena Persson och Martin Andersson
Välkommen till denna blomstrande konsert. En härlig bukett
bestående av romantiska välkända arior, romanser och en och
annan operettmelodi. Ett härligt blandat program där kropp
och själ bjuds in till en resa i kärlekens tecken. För sången står
Annalena Persson och vid flygeln Martin Andersson.

Arr: Silleruds församling

Blue Country med Sjöström & Gullö 
på Kvarnåsen
Fri entré.

Arr: Förenade Care

Janne Hea i Västra Fågelviks kyrka
2014 släppte Janne Hea sitt debutalbum ”Wishing Well” som 2015 blev nominerat till 
Spellemannsprisen, (Grammis), i kategorin Country. Nu är album nummer två ”Lost in 
Time” klart för release i september. Två låtar ”Truth be Told” och ”Lost in Time” är ute 
nu. 

Janne Heas musik är enkel, ärlig och berörande. Den handlar om vardagens händel-
ser och medmänskliga känslor. Musiken rör sig inom folk/americana, och hon har vid 
flera tillfällen jämförts med Gillian Welch. Janne Hea kommer tillsammans med Mari 
Skeie Ljones på fiol och hardingfele, och Mats Raknerud på gitarr.

Arr: Västra Fågelviks församling

LÖRDAG 10  AUGUSTI LÖRDAG 10 AUGUSTI

kl. 12.00

kl. 14.30

kl. 18.00
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LÖRDAG 10 AUGUSTI

kl. 21.00 Bones for Keys & Store Norske Seeger Sessions 
på Årjängs Båtmagasin
Bones for Keys lirar en skön blandning av blues och rock med inslag
av psykedelisk och gypsyinspirerad musik. I augusti 2018 släppte de
sin ep "Boat" och under vintern 2019 spelade de in sitt debutalbum
som kommer släppas i slutet av året. En blandning av nytt och gammalt
utlovas så snöra på dig dansskorna och släpp loss till ett kalasbra band!
Bones for Keys består av David Albinsson, Peter Karlberg, Fredrik Karlberg
och Paul Bärjed.

Store Norske SEEGER SESSIONS BAND
Banjo, blås och dragspel och en av Norges absolut främsta musiker, Terje Kinn på 
gitarr. Och Maria Larsson på fiol så klart. Tillsammans ska vi se till så att det
kokar både i sal och på scen. Musiken handlar om gamla cowboys, gamblers, gruv-
arbetare, järnvägsarbetare och annat fintfolk. Den skrevs i en tid då folk inte hade 
skivspelare, så låtarna måste vara så fängslande att de blev ihågkomna första gången 
man hörde dom på radio. Kanske är det därför det alltid blir både allsång, dans och
andra trevliga tilldragelser när Store Norske Seeger Sessions står på scen.

Store Norske Seeger Sessions Band består av 12 musiker: Håvard Lippestad (Gitarr 
och sång), Thor-Einar Wiik (Kontrabas), Terje Kinn (Stränger och sång), Eddy Lys-
haug (Dragspel), Rino Silden (Banjo), Gjermund Stordahl (Orgel och bas), Jørn Skau 
Ellingsen (Trummor), Vidar Bråthen (Trombon), Per Gjermund Storrø (Trumpet), 
Jorunn Solsvik (Sång), Line Lockert (Sång), Maria Larsson (Fiol).

Servering av mat och dryck, öl- och vinrättigheter.
Åldersgräns 18 år. Under 18 år i målsmans nyktra sällskap.
Begränsat antal platser.

Arr: Årjängs Båtsällskap och Årjängs Folkets Hus förening

Förköp!

BONES FOR KEYS

”Vi hade det sjukt kul här förra året. Publiken var fantastisk.
När vi blev tillfrågade om att komma tillbaka var det väldigt lätt att tacka ja"
Håvard Lippestad, Store Norske Seeger Sessions



Blue Country med Sjöström & Gullö på
Nordgårds Kapell (fd Högelians Dom)
Kom och upplev fjolårets succé i Nordgårds vackra Kapell. Per Olof Sjöström (sång, 
dobro/slide guitar) och Jan-Olof Gullö (ståbas och munspel) bjuder på vackra 
melodier blandat med snabba låtar, allsång, humor och kanske lite bus. Duon är 
väletablerade i genren Blue Country som är en underbar blandning av Americana, 
Bluegrass, Country och Blues.  Fika ingår i entrén.

Arr: Nordgårds Retreat & Rekreation

Välkommen även till Gudstjänsten i Kapellet som börjar kl 11.00

Rikard Ohlin Band i Östervallskogs Kyrka
Rikard Ohlin (sång och stränginstrument) 
Sofia Åström (durspel)
Roger Lindström (gitarrer)
Kent Karlsson (trummor och percussion)
Jerker Karlsson (bas)

Arr: Östervallskogs församling

Blue Country med Sjöström & Gullö 
på Solgården
Fri entré.

Arr: Förenade Care

SÖNDAG 11 AUGUSTI

kl. 15.00

kl. 15.30

kl. 13.00

RIKARD OHLIN BAND



kl. 18.00 Avslutning i Holmedals kyrka
En oförglömlig avslutning av Allsköns Musiks tretton år med godbitar från den under-
bara musikalen ”Resan går vidare”. 

Medverkande är Kören Con Brio med solisterna; Frida Axelsson, Bo Kyhlander, Tony 
Nilsson,  Ulrika Lindkvist, Vilde Thelberg samt Pärra Eriksson och Maria Larsson.

Musiker: 
Johan Gund och Stina Wallmyr Flinth (flygel)
Jakob Johannesson (slagverk)
Max Thornberg (kontrabas)
Per Wallmyr (saxofon & flöjt)
Karl Wallmyr (trumpet)
Alicia Almer (violin 1)
Ida Danielsson (violin 2)
Karin Wallmyr (viola)
Ruth Spargo (cello)
Sceniskt arbete: Johanna Levin
Dirigent: Kerstin Wallmyr
Ljud och ljusteknik: Tangen Lyd og Lys

Arr: Holmedals-Karlanda församling

Med reservation för ändringar i programmet

MUSIKALEN "RESAN GÅR VIDARE"
SÖNDAG 11 AUGUSTI

Entrépriser
på baksidan.

Kontant, kort eller Swish funkar på alla evenemang.

Fotograf: Lars Brander
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STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER

Nordmarkens Pastorat



STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER

NORDGÅRDS
RETREAT & REKREATION
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 � Årjängs Kommunala Musikskola

 � Nordmarkens Pastorat

 � Årjängs Båtsällskap

 � Årjängs Folkets Hus Förening

ARRANGÖRER

 � Kultur och Fritid Årjäng

 � Förenade Care

 � Nordgårds Retreat & Rekreation

Design & layout AZTEK Design www.aztek.se 

Betalning med kontanter, kort eller swish funkar på alla evenemangsplatser

Biljettpriser
HELARRANGEMANG

Vuxen                                                                                                                                               500 kr

Upp till 18 år                                                                                                                           200 kr

Årjängs Båtmagasin fredag respektive lördag

Förköp möjligt                                                                                                                                 200kr

Förköp helarrangemang och Båtmagasinet säljs på

Medborgarkontoret Årjäng 0573-141 36

Årjängs Bibliotek 0573-142 85

Inträde, ej biljett

Invigning Silbodals kyrka                                                                                            200 kr

Avslutning Holmedals kyrka                                                                                       200 kr

Övriga evenemangsplatser

vuxen                                                                                                                   150 kr

upp till 18 år                                                                                               50 kr

BILJETTINFO

Scanna koden för att
komma till hemsidan.


