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Karro på kaféscen
I morgon tisdag den 19 mars ger elever från
Karolinska skolan en konsert i serien av lunchspelningar på kaféscenen en trappa upp på Örebro stadsbibliotek.

Gitarrer på högskolan
På onsdag den 20 mars blir det lunchkonsert i
Konsertsalen på Musikhögskolan. Det är gitarrstudenter på högskolan som delar med sig av sina
kunskaper.

Lunchkonst på ÖLM
På onsdag den 2o mars har Örebro läns museum en av sina lunchvisningar av konst. Det är
konstkonsulenten Marita Axelsson som berättar
om ett av de verk som finns i museets samlingar.
Under mars ligger fokus för lunchvisningarna på
konstnären Ivan Aguéli.

Barnrätt i Nikolaikyrkan
Varje torsdag erbjuder Nikolaikyrkan ett kortföredrag med sopplunch under rubriken Vade
Mecum. Den här veckan, den 21 mars, är det Eva
Segerström som kommer att berätta om Barnrättsakademin.

Sångargille i konserthuset
Örebro Sångargille står för musikunderhållningen på nästa lunchkonsert i Wirénsalen i Örebro konserthus nu på fredag den 22 mars. Örebro
Sångargille är en traditionell manskör som har
funnits sedan 1925.

Romanser av sångare
Några av Musikhögskolans sångstudenter har en
lunchkonsert i Konsertsalen på högskolan nu på
torsdag den 21 mars. Romanser och opera är vad
som står på programmet.
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Unenge spelar eget

Rytmus-elever uppträder

Sångaren och gitarristen Olle Unenge, bland annat känd från Tullamore Brothers, gör en lunchspelning på Café Mummel & Mums i Örebro
stadsbibliotek tisdag den 26 mars. Då kommer
han att spela egna kompositioner.

Den 2 april har turen kommit till några av
eleverna från musikgymnasiet Rytmus att uppträda på caféscenen på Örebro stadsbibliotek vid
lunchtid.

Kammarmusik på lunchen
Torsdagen den 28 mars bjuds det på kammarmusik under lunchen i konsertsalen på Musikhögskolan. Det är studenter på programmet för
kammarmusik som ger konsert i serien ”Med
kammarmusiken i fokus”.

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

Högskolan i konserthuset
Fredagen den 5 april gästar elever från Musikhögskolan Örebro konserthus för en lunchkonsert i Wirénsalen.
Det finns också möjlighet att äta en lättare
lunchsallad vid de tillfällen då högskolan har
lunchföreställningar i konserthuset.
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