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Basco hos Felan
På lördag den 16 mars gästas folkmusikföreningen Felan av det dansksvenska bandet Basco.
Gruppen består av Hal Parfitt-Murray (sång och
fiol), Andreas Tophøj (fiol), Ale Carr (cittern) och
Anders Ringgaard (dragspel och trombon).
Bandet spelar främst nykomponerad musik
av Parfitt-Murray och har släppt två skivor, ”The
Crow In The Walnut Tree” (2008) och ”Big Basco” (2011). Konserten hos Felan ges i Teaterladan
i Wadköping.

Loreen på studentfest
Melodifestivaldrottningen Loreen är klar för
årets upplaga av den stora studentfestivalen
Campus 48h.
Festivalen hålls på Frimis 26–27 april, och
andra klara artister så här långt är den belgiske
djn och musikern Basto, djn och producenten
Garmiani samt hiphop- och brödraduon Lorentz
& Sakarias som gav ut sitt andra album ”Himlen
Är Som Mörkast När Stjärnorna Lyser Starkast”
i höstas.

Debutanten Bryant på väg
Miriam Bryant spås redan stå för ett av årets
genombrott i svenskt musikliv med sin soulpop
som liknats vid Adeles.
Den unga göteborgskans debutalbum ”Raised
In Rain” kommer ut i slutet av mars och bara ett
par veckor senare kan vi se Miriam Bryant i Örebro när hon står på East West Sushis scen för en
konsert den 6 april.

E-Type till Ritz i april
Vänner av eurodisco av 90-talssnitt kan bocka
för fredagen den 5 april i kalendern. Då kommer
nämligen E-Type till Ritz för att uppträda.
E-type har varit relativt tillbakadragen när det
gäller nyutgiven musik de senaste åren, men har
synts bland annat i samma upplaga av tv-programmet ”Så mycket bättre” som Laleh, och det
är nog ändå de gamla hitsen Ritz-besökarna vill
höra.

Emma Ahlbäck i spetsen för Akosia vid ett framträdande på Stortorget i Örebro 21 juni 2012.
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Akosia avslutar Systerskap på Café Deed
Akosia står för en avslutningskonsert för Systerskapsfestivalen i kväll. Platsen där det bjuds mjuk lokal reggae av sångerskan Emma Ahlbäck och hennes medmusiker är Café Deed. Akosia har hunnit ge
ut två album, ”Can’t Keep Quiet” från 2009 och fjolårets uppföljare ”Make Me Brave”. Gruppen vann
Örebro-delen av tävlingen ”Svensktoppen nästa” 2011, och har gjort mängder av spelningar lokalt.
Förutom Emma Ahlbäck består Akosia av Martin Ahlbäck (keyboards), Håkan Cederqvist (bas),
Magnus Strandberg (trummor och percussion), Daniel Hambre (gitarr), Samuel Olofsson (gitarr)
samt kören Sunshine Sisters som har varierande medlemmar.

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.

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

