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Förklädd Gud framförs
På onsdag den 20 mars framförs Lars-Erik Larssons verk ”Förklädd Gud” i Musikhögskolans
konsertsal. Det är Akademiska orkestern och
Musikhögskolans kammarkör som har konsert.
Solister under konserten är Karolina Aronsson
och Mattias Gunnari och Katarina Andreasson
och Mats Bertilsson är dirigenter.
Konserten innehåller även nyskrivna stycken
av Emil Snabb, Adrian Göthe och Björn Sandberg.

Meta Roos på jazzklubb
Sångerskan Meta Roos gästar Örebro Jazz &
Blues Club på Clarion för en konsert den 4 april,
en torsdag som vanligt när det gäller jazzklubbens arrangemang.
En hel del jazzgodingar lär framföras av Meta
Roos och hennes medmusiker för kvällen – Kjell
Öhman (piano), Hans Backenroth (bas), Joakim
Ekberg (trummor) och Jan Ottesen (gitarr). Konserten är Örebro Jazz & Blues Clubs sista för vårsäsongen.

Ådahl med Kävesta-elever
Som vanligt gästar Kävesta folkhögskolas jazzpop-rock-elever Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb
för en avslutningskonsert tillsammans med en
etablerad artist i vår.
Fredagen den 5 april uppträder de på Hotell Stinsen i Hallsberg tillsammans med Frank
Ådahl, bland annat känd från gruppen EdinÅdahl.

Alissa Isakovic vid sin konsert
under invigningen av Tegelbruket i Markbacken den 2 mars.

Bild: Urban Århammar

Alissa Isakovic firar debutalbum

Alissa Isakovic har under flera år haft en position som en av Örebros mest lovande singer/songwriters
– eller sinner/songwriter som hon själv hellre använder som benämning. Nu börjar tidpunkten närma
sig för utgivning av hennes första album.
Skivan kommer att heta ”Goodnight Moon” och Alissa Isakovic firar releasen med en konsert på
East West Sushi den 13 april. Även Meadows Ever Bleeding kommer att uppträda under kvällen.

Retrorock i Wadköping

Oklahoma-band på Grand Larslin på Café Deed

Den 27 april hålls festivalen Retrorocken i Wadköping. Inriktningen är rock med band som gärna blickar bakåt i historien för att finna inspiration.
De som är klara för att spela på festivalen hittills är Captain Crimson och Almost Nature, båda
från Örebro, Mamont från Nyköping och Lokvargen från Visby. Fler artister lär tillkomma.

Turnpike Troubadours från Oklahoma i USA
kommer till Scandic Grand för en konsert den
8 april. Countrybandet består av Evan Felker
(sång, gitarr), RC Edwards (bas, kör), Kyle Nix
(fiol, kör), Ryan Engleman (gitarr) samt Gabe
Pearson (trummor, kör) och har släppt tre album. Det senaste heter ”Goodbye Normal Street”
och gavs ut i fjol.

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

Den 20 april uppträder Karlskoga-gruppen Albin
Larslin Och Den Arktiska Expeditionen på Café
Deed i Örebro.
Popbandet lär vara på gång med ett album
runt samma tidpunkt och består av Albin Larslin
själv på sång och gitarr, Mattias Ljung på gitarr,
Marcus Nowak på gitarr, Björn Persson på bas
samt Nicklas Andersson på trummor.

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

