
Lysekil 
Bluesafton – Ljungwalls Blues Company 
Boka biljett på info@skaftofolketshus.se eller 0705-321995  
Lör 1 februari kl.19.00, Skaftö Folkets hus. Entré: 200 kr 
 
Jag ville dansa med Lyckan  
Gladys del Pilar & Anna Bromee berättar om den unika & livsbejakande historien om Edith Piafs liv.  
Boka biljett www.riksteatern.se/Lysekil , kontakt: 070-3776583. 
Sön 8 mars kl.17.00 Lysekils Folkets hus. Entré: 240 kr, Ungdom 100 kr 
 
Satuuma - Sagolandet 
Anna Heikkinen & Längtans Kapell tolkar den finska tangon, valser och polkor i ett sökande efter historia och rötter, 
efter en sverigefinsk identitet och ett förlorat språk. 
Boka plats och biljett på brastadsbiblioteket@lysekil.se eller 0523-61 31 91 
Ons 25 mars kl. 18.00. Brastad bibliotek. Fri Entré 

Karlsson barock 
Mitt i Barocken, ett orkesterprojekt för unga musiker. Professionella Karlsson Barock och kulturskolans unga stråkele-
ver . 
Boka biljett på Lysekils stadsbibliotek  stadsbiblioteket@lysekil.se eller  0523-61 33 72   
Fre 26 april kl.18.00 Oscars Lysekil. Entré  120 kr, barn och ungdom fri entré.  
 

Munkedal 
”Jag begär bara havet” 
Ett musik - och berättarprogram om författaren Ebba Lindqvist med Maja-Karin berättare och sång, Lovisa  
Samuelsson på cello och/eller Frida Thurfjell på saxofon.  
Plats: Munkedals bibliotek  
Ons 19 feb kl.18.30 Fri entré! Förboka bibliotek@munkedal.se  eller tel. 0524 –18100  
 
Livsbejakande melodier från förr med Robin &  Bengan 
Låtskatter från en svunnen tid då starka melodier och slagkraftiga texter stod i fokus. Inspirerade av Karl Gerhard,  
Zarah Leander, Ernst Rolf och Brita Borg. 
Plats: Munkedals bibliotek  
Tors 2 apr kl.18.30 Fri entré! Förboka bibliotek@munkedal.se  eller tel. 0524 –18100  
 

Strömstad 
Winter Word festival 
Öppen scen och Wiktoria live på Winter Word Festival 
"Öppen scen" med alla lokala talanger, för alla åldrar! Därefter intar artisten Wiktoria scenen tillsammans med Dan  
Lindéns orkester med låtar från Melodifestivalen ”As I lay me down” och ”Not with me”  
Plats: Kulturhuset Skagerack 
Fre 28 feb kl. 19.00  Fri entré! 
 
Samuel Ljungblahd och Sister Soul live  
Sister Soul som gästade Winter Word förra året och gjorde stor succé! I år gästas Sister Soul av Sveriges soul- och  
gospelkung Samuel Ljungblahd! För den breda publiken fick han sitt genombrott när han sjöng på prins Carl Philips  
och prinsessan Sofias bröllop.  
Plats: Kulturhuset Skagerack 
Lör 29 feb kl.20.30 Fri entré! 
 
Ballader i Bohuslän – En resa genom Taubes visor  
Musikerna Dan Lindén och Richard Hauer medverkade under flera år i Taubespelen och bjuder nu på ett  
nytt koncept i samma anda! 
Plats: Kulturhuset Skagerack 
Sön 1 mars kl.17.00 Fri entré! 
Fri entré till hela festivalen!                                        Läs mer på www.stromstad.se/winterword 
 

Tanum 
Krilja 
Konsert och föredrag om Romerna och deras musik. Europeiska musikaliska influenser och romernas  
eget arv med rötterna i Indien. 
Plats: Kulturhuset Futura 
Tis 4 feb kl.18.00 Fri entré! 
 
Mia Gunberg 
Spelman och musiker från Grebbestad som sjunger, spelar och berättar om sin musikverksamhet och om  
gamla sånger och låtar från bygden på instrumenten sång, fiol, nyckelharpa och gitarr.  
Plats: Kulturhuset Futura 
Lör 21 mars kl.13.00 Fri entré! 
 

Kalendarium våren 2020   Läs mer på     

Musik i norra Bohuslän—ett musiksamarbete mellan 
Munkedal, Lysekil, Tanum  och Strömstads kommuner 

Reservation för ändringar! 
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