
MUSIKÄLSKARE ! 
Tonernas vårprogram med  jubileumsmusik! Sedan starten 1994  

har kommunerna i norra Bohuslän genomfört otroligt många  konserter! 
Repertoaren är bred och innehållsrik med visor, jazz, blues och klassiskt, världsmusik!  

13 april firar vi 25 säsonger på Oscars i Lysekil! Häng på! 

 
 
 

Jubileums konsert med                                               
 
Tonerna firar 25 säsonger !  
3 konserter med en blandning av musik! Visor, schlagers och  
folkrock!  
Vi inleder med välkomst dryck och mingel för att sedan börja lyssna på; 
 
Christina Kjellsson är  en av de roligaste och mest energiska sångerskor  och låt-
skrivare som kan upplevas! Intelligenta, välfångade, målande beskrivningar och be-
traktelser, inte sällan med en portion humor som ibland kan sägas vara något svart 
 
Mingelmat  
 
EMRIK med Vänner sjunger  svenska jazz- och popklassiker som en hyllning till 
Östen Warnerbring, Siw Malmqvist och Svante Thuresson. En konsert runt minnenas 
allé och med nya tolkningar och skapar enkel magi. Även eget material. 
 
Jubileumstårta  
 
West of Eden. Från finstämt , akustiskt histor ieberättande till catchy folkrock 
och irländskt låtspel. Eget material med avstamp i den keltiska folkmusiken. 
 
Lör 13 april kl. 17.00—ca 22.00 Oscars Lysekil Entre:300 kr * (Allt ingår!) 
Biljetter bokas via www.nortic.se   
                                       Välkommen! 
 
 
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   
Riksteaterförening och Kulturhuset Hav och Land.  
 

 
Munkedal 
Biblioteket Munkedal, tel 0524 18 100, JanOlof Karlsson tel. 0524 18175 
Arr: Munkedals kommun/Kultur & Fritid www.munkedal.se, 
 
 
Lysekil 
Lysekils Stadsbibliotek, tel 0523-61 33 72.  
Arr: Lysekils kommuns utbildningsförvaltning/kultur och bibliotek i samarbete med 

 
 Fri entré för barn upp till 15 år, mellan 16 – 19 år halva priset!  
 Gäller ej markerade(*) konserter.  
 

Våren 2019 

Jubileumskonsert! 
Oscars, Lysekil 13 april  

http://www.nortic2.se
http://www.munkedal.se/kultur


 

 
 

 
BBB spelar Ellington & Basie                                                     
Bohuslän Big Band hyllar två av världens förnämsta storband genom tiderna. Medan 
Basie kanske främst stod för rytm och kraft, är Duke mer förknippad med sina odödliga 
kompositioner. Ett väldigt svängigt program utlovas!                                                                       
Boka på www.kulturhusethavochland.se  eller 0523-50095                                       
Samarr: ABF,SV, Kulturhuset och Sotenäs kommun.                                                                       
Tor 24 jan kl. 19.00, Kulturhuset Hav och Land, Hunnebostrand Entré 200:-  
 
 
Swing Tarturo                                                                                             
Swing med inspiration från 20-30-talet. Den Göteborgsbaserade kvartetten Swing 
Tarturo kör sin unika stil av nutidsswing. Gammal som ung får svårt att hålla koll på 
både fötter och smilband när Swing Tarturo släpper fram sin lekfullhet. Aktuella texter 
influerade av vår omvärld blandas med gamla heta tongångar.  
Sön 3 feb kl.17.00 Kungshamns Folkets Hus Entré 160:-                                                       
 
 
Axel Sondén & Flyttfåglarna 

Svår oemotståndlig Göteborgskt visfolkpop! 
Gruppens egenskapade genre – Visfolkpopfusion, har visat sig vara svår att motstå för 
de flesta. Flyttfåglarna består av nyskapande folkmusiker som har liknats vid ett göte-
borgskt E-Street Band. Det här gängets liveframträdanden gör det svårt att undgå att le 
brett, känna pulsen gunga och även tänka en och annan värdefull tanke på färden. 
Tis 12 feb kl.18.30 Munkedals bibliotek Fri entré! Förboka tel. 0524 18100 
 
 
”Viva la tårta”  - Marco Stella och Birgitta Rasmusson  
Kokboksförfattarinnan Birgitta Rasmusson och operasångaren Marco Stella gör ge-
mensam sak. Det blandas anekdoter, historia och fakta om italienska bakverk med 
kända och okända stycken från italiensk opera.  
Boka på www.kulturhusethavochland.se  eller 0523-50095   
Samarr: Sotenäs Riksteaterförening, ABF, SV, Kulturhuset och Sotenäs kommun.            
Sön 24 feb kl.14.00 Kulturhuset Hav och Land, Hunnebostrand. Entré 220:-                                            
 
 
Idajjan & Josajjan 
Äventyr & Resfeber barn 4–8 år 
En varm och engagerande föreställning som bjuder in barnen och deras vuxna att vara 
delaktiga i sång, ramsor och rörelser. Med humor, magi, allvar och glädje får publiken 
bekanta sig med Idajjan och Josajjan och följa med i deras vänskapsäventyr som tar 
upp frågor som: Hur känns det i kroppen när man är orolig? Vad händer om man blir 
ovänner? Och hur blir man egentligen modig? 
19 feb kl. 10.00 Munkedals bibliotek Förboka tel. 0524—18100 Fri entré! 
19 feb kl. 14.00 Hedekas bibliotek Förboka tel. 0524—18049 Fri entré! 
 
 

 
 
 
 
Dinn Dinn Bulo - Sagor och musik för barn 6 –10 år 
Ingen scen är för stor eller för liten för en saga och en sång! Sångerna och sagorna ut-
gör en stor del av den muntliga traditionen i Västafrika och en sagoberättare är som ett 
ett levande bibliotek! En saga reser med dem som berättar den.  
Kom till biblioteket och få en saga att ta med hem! 
23 feb kl.14.30 Lysekils bibliotek Förboka: tel 0524 613372 Fri entré! 
3 april kl.10.00 Munkedals bibliotek Förboka: tel. 0524 18100 Fri entré 
3 april kl.14.00 Hedekas bibliotek Förboka:tel. 0524 18160 Fri entré 
 
 
Passion x 3  Eva Hillered med band                                                       
Interaktiv musikföreställning om att våga vara operfekt. Eva Hillered berättar om den 
slingriga vägen som professionell sångare och låtskrivare, från gatumusikant till Glo-
ben. Hon involverar publiken i sångträning och allsång Publiken får också delta i en 
kreativ process som resulterar i en ny sång.  
Se Youtube: Eva Hillered passion x 3.  
Samarr: Sotenäs Riksteaterförening, ABF, SV, Kungshamns Folkets Hus och Sotenäs kommun 
Tis 5 mars kl.19.00 Kungshamns Folkets Hus  Entré 160:-         
 
 
Jag vill möta livets makter vapenlös   
Karin Boyes diktning i nya, pricksäkra och själfulla musikaliska tolkningar. Konsertfö-
reställningen innehåller tonsatta dikter, berättelser och brev; texter av och om Karin 
Boye. Allt med en starkt och djupt klingande, känslig egen ton. Av och med Camilla 
Åström - dragspel och sång, Petra Haraldson - piano och sång  
Ons 6 mars kl.18.00 Brastads Bibliotek Hus Fri entré!                                                           

            
Simone Moreno & Anders von Hofsten - Samba på svenska 
Sveriges sambadrottning sjunger svenska klassiker från Cornelis via Peps till  
Bo Kaspers med brasilianska rytmer och sin helt egna stil. En konsert med tårar,  
glädje och sväng.  
Ons 20 mars kl. 18.30 Munkedals bibliotek Fri entré! Förboka tel. 0524 18100 
 
 
Johansson & Johanssons Teaterproduktion 
”Skrönor och skrän” 
Folksagor och berättelser från förr. Sång och musik i en burlesk och humoristisk 
 blandning. En musikalisk berättelse med skrönor och folksagor om trollpackor, starka 
kvinnor, smådjävlar, tomtar, knytt och oknytt 
Ons 27 mars kl.18.00 Lysekils bibliotek Fri entré! Förboka tel. 0523 613372 

 

 
 

http://www.kulturhusethavochland.se
http://www.kulturhusethavochland.se

