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35-årsjubilerande Toto
på Stortorget i sommar

Mohlavyr bjuder
in Loke Nyberg

I år är det 35 år sedan Totos debutsingel ”Hold
The Line” och första album kom ut. Det firar
bandet med en turné som bland annat tar Toto
till Örebro för en konsert på Stortorget den 3 juli.
Det är en av tre spelningar i Sverige i sommar,
övriga går i Stenungsund den 28 juni och Dalhalla (Rättvik) den 2 juli.
Toto består under denna turné av Steve Lukather (gitarr och sång), David Paich (keyboards
och sång), Steve Porcaro (keyboards och sång),
Simon Phillips (trummor), Joseph Williams
(sång) samt Nathan East (bas).

Ulrika ”Mohlavyr” Mohlin har bjudit in Loke Nyberg för en konsert
på Kulturhuset den 15 mars. Loke
är en trubadur som skaffat sig en
god skara följare på underjordisk
nivå. Han har släppt albumen
”Kärlekskalas” (2002), ”Vackra
Människor” (2003), ”Underjorden” (2007) och ”11/11” (2011).
Loke Nyberg är även medlem i
gruppen Räfven och en profil inom
lajvkretsar. På Kulturhuset kommer han att uppträda tillsammans
med en pianist.
Mohlavyr, som på sistone presenterat flera nya sånger med
svenska texter, kommer själv att
agera förband under kvällen.

Ljungström och Jenssen
på festival i Brunnsparken
I sommar får Örebro en ny festival. Sommar
Deluxe arrangeras 2–3 augusti i Brunnsparken.
En av de bokade artisterna är Olle Ljungström,
som upptäckts av en ny bredare publik via sin
medverkan i tv-programmet ”Så mycket bättre”
och ger ut helt nya albumet ”Släng In En Clown”
i mars.
Amanda Jenssen och Timo Räisänen, som gav
ut skivorna ”Hymns For The Haunted” respektive
”Endeavor” i höstas kommer också. Dessutom festivalspelar Stiftelsen, bandet som består
av Robert Pettersson (sång och gitarr), Micke
Eriksson (gitarr), Arne Johansson (bas) och
Martin Källström (trummor) och gav ut debuten
”Ljungaverk” i somras. Även Moneybrother, som
uppträder på Millencolin Music Prize i helgen, är
bokad till Sommar Deluxe.

Cookies N Beans från
Melodifestival till Clarion
Cookies N Beans, som tävlar i Andra chansen
i Melodifestivalen nu till helgen med låten ”Burning Flags”, kommer till Örebro för en konsert på
Clarion Hotel den 18 april.
Gruppen, som består av Charlotte Centervall,
Frida Öhrn och Linda Ström, har tidigare släppt
albumen ”Tales From A Trailor Trash Soul”
(2007), ”Beg, Borrow And Steal” (2010) och ”Go
Tell The World” (2012). Nästa vecka kommer
samlingsskivan ”The First Steps”.

Ulrika Mohlin vid Mohlavyrs senaste
framträdande i Örebro, lunchkonserten
på Stadsbibliotekets kaféscen den 19
februari.
Bild: Urban Århammar

Khoma till Satin

Meadows på Café Deed

Khoma ger en konsert på Satin den 8 mars. Det
blir gruppens enda konsert utanför storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg på
den här turnérundan.
Khoma har en lös gruppsammansättning
byggd kring kärntrion Jan Jämte (sång), Johannes Persson (gitarr) och Fredrik Kihlberg (gitarr,
sång och piano), och har släppt albumtrilogin
”Tsunami” (2004), ”The Second Wave” (2006)
och ”A Final Storm” (2010). 2012 kom skivan ”All
Erodes” vars innehåll består av tidigare outgivna
låtar från trilogiperioden.

Meadows Ever Bleeding gör en av sina många
konserter nu på fredag den 1 mars. Platsen
den här gången är Café Deed och med sig på
scenen kommer Christoffer Wadensten att ha
två medmusikanter och han utlovar dessutom
att framföra helt nytt Meadows Ever Bleeding-material.

Ramsby-jazz på Clarion
Nina Ramsby och Ludvig Berghe Trio gästar Örebro Jazz & Blues Club för en konsert den 7 mars.
Konstellationen består, förutom den mångsidiga
sångerskan och instrumentalisten Ramsby och
pianisten Berghe, av Daniel Fredriksson (trummor) och Lars Ekman (bas) gav ut albumet ”Du
Har Blivit Stor Nu (En Kamp)” (2008) och kommer precis i dagarna ut med nya ”Varsågoda Och
Tack”.
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Tony Carey åter i stan
Den amerikanske keyboardisten Tony Carey
medverkade under höstens Live at Heart-festival i Örebro. Nu kommer han tillbaks till stan
för en konsert på Scandic Grand på lördag den
2 mars.
Carey var under en period på 70-talet medlem
i det klassiska rockbandet Rainbow, och efter den
eran har han släppt mängder av soloskivor och
album med sitt Planet P Project. Det har blivit
ett dussintal utgåvor i egen regi bara de senaste
åren. Han har också medverkat på en mängd
andra artister och bands inspelningar genom
åren.

EVAs Återbruk

second hand-butik

Östra Vintergatan 104 (Stjärnhusen, Rosta)

Öppet vardagar 10–17

Böcker, filmer, skivor och mycket mer.

