
 
MUSIKÄLSKARE I NORRA BOHUSLÄN! 

Tonernas vårprogram med  mera musik! Sedan starten 1994  
har kommunerna i norra Bohuslän genomfört 100-tals konserter! 

Repertoaren är bred och innehållsrik, utspridd över hela Norra Bohuslän. 
Visor, jazz, blues och klassiskt, världsmusik! 

 
Vaggvisor för vakna—En föreställning om Barbro Hörberg 
En personlig 70-talspatinerad föreställning med humor och nerv där vissångerskan 
Hanna Sundblad sjunger Barbro Hörbergs odödliga visor, blandar med lite egna sånger 
och prat om verklighet och drömmar. Musiker: Björn Millton & Mikael Dalemo 
Lör 5 maj kl. 18.00, Kulturhuset Hav och Land, Hunnebostrand. 
Entré 100:- Samarr  Boka på www.sotenaskulturhus.se  eller 0523-50095    
 
 
Information och köp av biljetter 
Sotenäs 
Kungshamns bibliotek, tel 0523-66 46 54. Info: Fleming Larsson, tel 0523-66 46 12 
Arr: Sotenäs utbildningsförvaltning i samarbete med ABF, SV, Sotenäs riksteaterför-
ening och Kulturhuset Hav och Land.  
 
Tanum 
Tanum Kultur & Fritid, vxl 0525-180 00 
Arr: Tanum Kultur & Fritid i samarbete med Gerlesborgsskolan.  
Havstensunds Folkets Hus 
www.tanum.se/kulturkalendarium,www.gerlesborgsskolan.se 
 
Munkedal 
Biblioteket Munkedal, tel 0524-18 100. 
Arr: Munkedals kommun/kultur  
Mer information: JanOlof Karlsson tel. 0524 – 18175 
 www.munkedal.se 
 
Lysekil 
Lysekils Stadsbibliotek, tel 0523-61 33 72.  
Arr: Lysekils kommuns utbildningsförvaltning/kultur och bibliotek i samarbete med 
ABF. Mer information: Lysekils kommun, biblioteket, tel. 0523-61 33 75, 
www.lysekil.se 
 
Gerlesborgskolan 
Konsertverksamheten i första hand kammarmusik, jazz, samt nutida konst- och experi-
mentell musik. Skolan har genreöverskridande och experimentell. Genomför årligen 
arrangemang av scenkonst/performance/dans-karaktär. 
Gerlesborgsskolan, tel 0523-517 11  
www.gerlesborgsskolan.se 
 
 

 
 
             

 
Musik på bibliotek www.mcv.se  
 "Musik på biblioteket" är ett MCV-projekt  

 
            Fri entré för barn upp till 15 år, mellan 16 – 19 år halva priset!  

Gerlesborgsskolan fri entré upp till 18 år. Gäller ej markerade(*) konserter.  
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Dag Achatz 
Dag hör till de bästa konsertpianisterna i sin generation och är ett välkänt ansikte för 
Gerlesborgspubliken. På programmet den här konserten står bl a Mozart, Haydn, Grieg, 
Debussy och som avslutning på pianoaftonen utlovas Stravinsky’s “Våroffer” som är 
vida känd i Dag:s tappning. 
Lör 20 januari kl 19:30, Gerlesborgsskolan, Entré: 160 kr 
Sön 21 januari kl.18:30, Munkedals kapell, Entré: 120 kr 
 
Tappra Mödrars Kapell—en konsertkabaré 
Det pyr under parketten och fräser ur folk och fä. Mitt i tillvaron traskar Göteborgsba-
serade Tappra Mödrars Kapell vidare i jakten på vardagspassioner och vuxen-
livsbevis. I egenhändigt författade och förvånande sånger berättar Tappra Möd-
rars Kapell om sökandet efter det åttonde underverket och den envisa viljan att 
byta såväl liv som frisyr. 
Ons 24 jan kl. 18.30, Munkedals Bibliotek, Fri entré! 
 
Sångglädje med Negar Zarassi och Lowe Pettersson 
Negar Zarassi, med en fantastisk sopranröst, sjunger allt från opera till visor!  
Engagerad som solist på Malmö Opera och anlitas flitigt som konsertsångerska runt om 
i Sverige. Tillsammans med Lowe bjuder dom på ett känslofyllt och personligt pro-
gram med stor variation: musikal, visor, operett, jazz och opera. 
Ons 24 jan kl. 19.00 Kungshamns Folkets Hus, Entré 160 kr 
Samarr med Sotenäs riksteaterförening  
 
My Quiet Companion 
I My Quiet Companions Springsteenprogram blandas intima akustiska arrangemang 
med personliga betraktelser om våra gemensamma drömmars skörhet, vår kärleks-
hunger och en ständig längtan bort och hem, kombinerat med en befriande dos humor.  
Sön 28 jan kl. 17.00, Brastad bibliotek, Fri entré!  
Förbokn; Brastads bibliotek tfn 0523-613191 
Tors 13 mars kl.18.30 Munkedals bibliotek Fri entré! 
 
Boulevarder av Glas 
Musiken bär en berättelse utan att komma från en traditionell vistradition. Den rör sig 
mellan kammarmusikaliska inslag och harmonik som doftar gammal schlager, till 
fransk dragspelsmusik och poppiga tongångar.  Musiker; Emma Augustsson, Love 
Meyerson och Anton Svanberg. 
Lör 3 februari  kl. 19:30 Gerlesborgsskolan  
Entré: 100 kronor 
 
Markatta—Under regnbågen Barnkonsert 
Under Regnbågen är Markattas egen TankeSmedja där vi vänder & vriderpå ord & 
toner. Följ med på en TankeGång bland ordspråk och melodifantasier. En Rimmande 
Vandring i Markattas Ordförråd där allt inte är som du tror. 
20 feb kl.10 Munkedals bibliotek  Fri entré! Obs! Förbokas tel. 0524 18100 
          kl.14  Hedekas bibliotek Fri entré! Obs! Förbokas tel. 0524 18049 Fri entré! 
 
 
 

Papa Theo Barnkonsert  
Dans till levande trummusik ”Alla har rytm i sig - det gäller bara att få ut den!  
Denna dansstunden gör att barnen släpper loss. Garanterat KUL!  
Från 4 år och uppåt. 
Lör 24 februari kl. 14.00, Lysekils stadsbibliotek, Fri entré  
 
Emma och Gänget 
Emma & Gänget är ett sprakande sexmannaband från Göteborgsområdet. Med olika 
musikaliska bakgrunder enas de i ett  
starkt samförstånd med en önskan om att gestalta musikens inre väsen. 
Tid och plats ej klar! Fri entré! 
 
Sir Bourbon Dixiland Band på Hotell Kungshamn* 
Göteborgsbandet som spelar Absolut Dixieland. Med andra ord lättsmält, skön och 
svängig musik från förr. Med över 30 år i dixiebranschen och med flera skivor och CD 
i bagaget så kan publiken förvänta sig en härlig stund tillsammans med bandet. 
Lör 3 mars kl. 19.00  Insläpp från 18.00 Entré 140kr 
Boka direkt: 0523-652501  Specialmeny!       
 
Emil Ernebro &Filip Jers* 
Flerfaldige munspelsvärldsmästaren Filip Jers möter gitarrvirtuosen Emil Ernebro! 
Vänta er en härlig musikkväll med jazz, blues och en och annan visa !  
Mycket spelglädje, spontanitet och sväng!  
Fre 9 mars kl.19.00 Hedekas Bygdegård Entré: 200 kr 
 
Zephyr,  
Ett genuint möte mellan tre av Sveriges absolut främsta flöjtister inom folk- och världs-
musik.De vidsträckta musikaliska landskapen sträcker sig från nordiska myrar till den 
heta,myllrande trafikstockningen i en större stad sydöst om myren. Rytmiska vävar, 
sällsammamelodier och ljudliga utflykter under oktoberoceanens yta ger lyssnaren mu-
sik som aldrig tidigare hörts. Från stilla västanfläkt, iskall nordan, varm monsun till 
stormande orkan. 
Lör 10 mars kl 19:30, Gerlesborgsskolan 160 kronor 
 
Swing Twins 
Caroline Wennergren, sång, och Per Strandberg, piano, bjuder på den allra bästa swing-
en med rötterna i den klassiska jazzen. Och om inte Leroy (buktalardockan) sover allt-
för djupt drar han också några låtar. 
Fredag 16 mars kl. 19.00 i Havstenssunds Folkets Hus.  
Entré: 140 kr inkl. kaffe med smörgås. Anmälan till tel. 073-029 17 99. 
 
Olle Adolphsson - Nu är det gott att leva  
Visor, dikter och berättelser av och om Olle Adolphson med Åsa och Johan. Genom 
egna finurliga arrangemang får visorna nytt liv.  
Ons 21 mars  kl. 18.30, Lysekils stadsbibliotek, Fri entré! 

En kväll med Weill och Brecht, Göteborg Wind Orchestra med gäster  
GWO med dirigenten Niklas Willén och sopranen Andrea Höcht-Willén bjuder på mu-
sik ur Tolvskillingsoperan, Sjörövar-Jenny, Surabaya-Johnny osv. Recitatör är Carina 
M Johansson, från Göteborgs Stadsteater.  
Tors 29 mars kl. 19.00 Kungshamns Folkets Hus Entré 200kr   
Samarr med Sotenäs riksteaterförening. 


