orebrotidning.se

örebro tidning 8 mars 2013

Rockjuntan slår till med
musikkollo på påsklovet
Den lokala Popkollo-föreningen i Örebro,
Rockjuntan, anordnar kollovecka under påsklovet 25–28 mars. Kollot riktar sig till tjejer
13–19 år som vill testa att spela musik och
arrangeras i ABF:s musikhus i Varberga.
Några av momenten som ingår är instrumentworkshops, låtskrivarworkshop, repa i band
och så avslutas det hela med en gemensam konsert.

Kulturskolornas jätteorkester i Idrottshuset
170-mannaorkestern Bredbandet som består
av elever och lärare från länets musik- och kulturskolor ger konserten”Världens bästa filmmusik” i Idrottshuset i Örebro fredagen den 19
april.
Jätteorkestern samt gästartisterna i Swing
Sling Brass kommer att spela låtar från kända
filmer som ”James Bond”, ”Star Wars” och ”Harry
Potter”.
Smash Into Pieces på Marknadsafton i Örebro den 7 juni 2012.

Jack Vreeswijk gästar
Stadsträdgården i kväll
Jack Vreeswijk har spelat på Stadsträdgårdens
scen tidigare, och gör i kväll ett nytt besök där
för konsert.
Jack Vreeswijk är vissångare och kompositör,
precis som fadern Cornelis, och har släppt skivorna ”Is I Magen” (1996), ”Underbart” (2004),
”Jack Vreeswijk Sjunger Vreeswijk” (2009) och
nu senast ”Wichita” (2012).

Tipsa Örebro Tidning
Om du har tips på vad som händer i trakten eller
om någon person som förtjänar uppmärksamhet
så kan du kontakta Örebro Tidning på adress
info@orebrotidning.se.

Bild: Urban Århammar

Akustiskt Smash Into Pieces på East West
Smash Into Pieces knep nyligen vinsten i kategorin årets svenska genombrott i Bandit Rock Awards,
och det blev även vinst när Millencolin Music Prize-galan hölls helgen som gick. Gruppen spelar akustiskt i morgon lördag den 9 mars på East West Sushi.
Smash Into Pieces består av Chris Adam Hedman Sörbye (sång), Benjamin Jennebo (gitarr), Per
Bergquist (gitarr), Isak Snow (trummor) och Viktor Vidlund (bas). De kommer ut med sitt debutalbum den 10 april, skivan kommer att heta ”Unbreakable”. Sedan lär det som vanligt bli mycket
turnerande för Smash Into Pieces under året. Bandet är bland annat bokat till festivalen Rockviken i
Frövi den 2 augusti. Då lär det vanligtvis ganska högljudda rockbandet inte spela akustiskt.

Sanna med storkör

Duo jazzar i Hallsberg

Anki och Magnus Spångberg har startat en ny kör
under parollen ”Sjung med Spångberg” där runt
300 medlemmar under våren samlas vid åtta tillfällen för att öva in en blandad repertoar.
Terminen avslutas med en stor konsert i Filadelfiakyrkan den 24 april då också Sanna Nielsen
kommer att medverka som gäst.

I morgon lördag den 9 mars gästar sångerskan
Maria Johansson och basisten Sébastien Dubé
Hallsbergs Jazz & Bluesklubb för en konsert på
Hotell Stinsen.
Som förband under kvällen kommer en av
grupperna från Kävesta folkhögskolas jazz, pop
och rock-utbildning att fungera.

Östra Vintergatan 104
Öppet mån–fre 10–17
EVAs Återbruk – välfylld second hand-butik
EVAs Skaparverkstad – handgjorda presenter och prylar
E.V.A. Media – hjälp med information och marknadsföring
EVA Service – städ, fönsterputs, om du inte kan ta dig till
tippen så hämtar vi sakerna du vill bli av med
Telefon: 0700 – 92 02 52
www.evakooperativet.se info@evakooperativet.se

gilla örebro tidning på facebook
så får du en

rabattcheck på 50 kr
vid ett köptillfälle för minst 100 kr
att använda i EVA-Kooperativets

second hand-butik

EVAs Återbruk på Östra Vintergatan 104
www.facebook.com/pages/Örebro-Tidning/354988587847765

