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Jubilemscaprice i Linde
I år hålls manskören Harmonis vårcaprice för
30:e året i följd i Lindesberg. Jubileumskonserten firas tillsammans med Lisa Nilsson som en
av två gästartister. Den andra är traditionsenligt
hemlig.
Dirigent för Harmoni är sedan hösten 2009
Lena Svensson och orkestern på årets caprice
leds av Göran Bejstam. Platsen för konserten är
Lindesberg Arena och datumet den 6 april.

Blueskväll på Clarion
Örebro Rock & Blues laddar för en av sina många
konsertkvällar på Clarion. Nästa tillfälle blir lördag den 23 mars och de tre band som kommer att
stå på scenen då är Mobacka Blues Band, Confusion Blues och Hooligans.
Filip Brun och hans band Fjäril på stora scenen i Örebro konserthus under
kulturnatten den 16 november 2012.

Bild: Urban Århammar

Amanda Mair på Frizon
I år hålls festivalen Frizon i Torp 7–11 augusti. De
första bokade artisterna är Amanda Mair, Adam
Tensta, Indevotion, Humming People, Lindforest,
Luke Leighfield, Claes Strängberg och Hansam.

Robin Stjernberg på Ritz
Färske Melodifestivalvinnaren Robin Stjernberg
kommer till Örebro på påskdagen den 31 mars
för ett framträdande på Ritz.
Robin Stjernberg vann den svenska Melodifestivalen med låten ”You” och representerar
Sverige vid den stora finalen i Malmö den 18
maj. Han var först med att lyckas ta sig via andra
chansen till vinst i finalen.
Robin gav ifjol ut albumet ”My Versions” med
låtar från deltagandet i ”Idol” 2011 där han föll i
finalen mot Amanda Fondell.

Filip Fjäril spelar på Café Deed i kväll
Filip Bruns band har kortat namnet från Filip Fjäril till bara Fjäril, men i kväll gäller nog det förra
namnet ändå – för då spelar nämligen Filip solo med sin gitarr på Café Deed. Filip Brun har lämnat
Örebro för Stockholm – åtminstone för tillfället – men kommer säkert hem regelbundet för spelningar även framöver. I höstas gav Fjäril ut epn ”Yrväder”.

Almsenius till Aggershus Påskblues i Bångbro
Jenny Almsenius (sång och munspel) gör ett
återbesök i Aggershus i Östansjö för en ny konsert den 20 april.
Jenny Almsenius har bland annat studerat på
Nordiska Visskolan i Kungälv och gav ut sitt album ”Sånt Som Brinner” 2011. Hon turnerar flitigt och var så sent som nu i veckan i Örebro för
skolkonsert och gig på Kårhuset.

Stadling spelar Cash

Gospel med The Taylors

Den 19 april uppträder Anna Stadling med ett
Johnny Cash-program på East West Sushi i Örebro. Hennes album ”Stadling/Cash” kom ut i
veckan och nu ger hon sig ut på turné med sin
trio där Pecka Hammarstedt (gitarr) och Andreas
Nordell (bas) ingår.

Pingstkyrkan i Kumla får i morgon lördag besök
av den amerikanska familjegruppen The Taylors
från North Carolina.
Gospelgruppen är ute på en Europaturné
kallad ”Almost Home”, och konserten i Kumla är
en välgörenhetskonsert för Albanien.

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

Kopparberg Rock & Blues anordnar stor påskgala
i Bångbro Folkets Hus på skärtorsdagen den 28
mars.
Spelar under kvällen gör Stockholmsbandet
The Domestic Bumblebees som består av Daniel Kordelius (gitarr och sång), Johan Svensson
(trummor och kör) samt Tobias Einestad (bas,
gitarr och kör).
Trions stil är blues och rock’n’roll av 50-talssnitt och man har släppt skivorna ”The Domestic
Bumblebees” (2006), ”Break Up Bop” (2007) och
”Crying For More” (2009).
Gästartist under påskspelningen är sångaren
Sven Zetterberg, en av Sveriges största blueslegendarer.
Dessutom kommer Blueass Blues Band från
Filipstad att inleda kvällen i Bångbro med sin
Chicago-inspirerade blues.

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

